ALGEMENE VOORWAARDEN
CommunicatieKei
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn va n toepassing op
a l le aanbiedingen va n, en overeenkomsten gesloten
met, CommunicatieKei en een opdrachtgever. Tenzij
s chri ftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.2 De overeenkomst komt tot s tand door s chriftelijke
a a nvaarding door de opdrachtgever va n de offerte va n
De Orga nisator.
Artikel 2- Wijzigingen en aanvullingen
2.1 Wi jzi gingen va n de inhoud van de overeenkomst en
a fwi jking va n deze algemene voorwaarden zijn slechts
gel dig i ndien deze schriftelijk door CommunicatieKei zijn
bevestigd.
2.2 De door CommunicatieKei uitgebrachte offerte heeft
s l echts betrekking op de in de offerte genoemde
werkzaamheden. In het geval CommunicatieKei in haar
offerte een opgave heeft gedaan met betrekking tot
door ha ar - of door derden in haar opdracht - te
bes teden uren en/of voor de door haar te verrichten
werkzaamheden een vaste prijs heeft opgegeven, is
CommunicatieKei gerechtigd om meer uren en/of een
hoger bedrag i n rekening te brengen wanneer blijkt dat
deze opgave niet juist was. In het geval bij de uitvoering
va n de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat de
da a dwerkelijk te maken uren het opgegeven a antal met
meer dan tien procent overschrijdt, of wanneer de
overeengekomen prijs met voornoemd percentage
wordt overs chreden, zal CommunicatieKei de
opdra chtgever hierva n tijdig (voor het moment va n
overs chrijding) op de hoogte s tellen en zal hierover,
overl eg plaatsvinden.
2.3 Eventuele na de datum va n de overeenkomst, maar
voor de da tum va n daadwerkelijke uitvoering daarvan
opgekomen prijsverhogingen va n kostprijsfactoren zoals
ma a r niet beperkt tot (wettelijke af op grond va n
Col l ectieve Arbeidsovereenkomsten verhoogde)
l oonkosten (van eigen personeel of va n ingeschakelde
derden) en verhoging va n door derden aan
CommunicatieKei in rekening gebrachte materiaalkosten
mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 3-Verplichtingen CommunicatieKei
3.1 Tenzi j s chriftelijk anders is overeengekomén, bestaan
de werkzaamheden va n CommunicatieKei uit het bieden
va n communicatieadvies, opstellen en uitvoeren va n
communicatieplannen, ontwikkelen va n
communicatiemiddelen en organiseren va n events.
Eveneens zal CommunicatieKei - voor zover va n
toepassing - hi ervoor ti jdelijk personeel ter beschikking
s tellen.
3.2 CommunicatieKei verplicht zich tot het leveren va n
goed werk i n overeenstemming met de geldende
professionele normen en i n overeenstemming met de
bri efing van de opdrachtgever.
3.3 De a fgesproken werkzaamheden worden naar eigen
i nzi cht va n CommunicatieKei verricht. De werklocatie
va n CommunicatieKei is thuis, tenzij a nders
overeengekomen met opdrachtgever.
Artikel 4-Verplichting opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever s telt CommunicatieKei i n staat om
de overeengekomen werkzaamheden naar behoren te
verri chten; deze verplichting omvat onder meer: - het
ti jdi g ter beschikking stellen va n de voor het uitvoeren
va n de opdracht benodigde gegevens en ma terialen, het
ti jdi g waarschuwen als omstandigheden optreden welke
va n i nvloed of va n belang kunnen zijn met betrekking tot
de ui tvoering va n de opdracht.
4.2 Wa nneer op grond va n de overeenkomst door
CommunicatieKei in naam en/of voor rekening en risico
va n de opdrachtgever overeenkomsten met derden
worden gesloten, zal de opdrachtgever na ontva ngst va n
de hi ermee verband houdende documenten de
documenten zorgvuldig controleren en eventuele
onjuistheden ten aanzien va n deze documenten
onmi ddellijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na
ontva ngst va n deze documenten, bij CommunicatieKei
mel den op verval va n iedere daarmee verband
houdende aanspraak ten opzichte va n CommunicatieKei.
4.3 Voor a l le communicatieproducties geldt: a lvorens tot
openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan,
di enen partijen elkaar i n de gelegenheid te stellen de
a l lerlaatste versie te controleren en goed te keuren. De
ei ndverantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever.
Artikel 5- Overeenkomsten met derden
5.1 CommunicatieKei is gerechtigd om derden in te
s cha kelen bij de uitvoering va n de overeenkomst.
5.2 Wa nneer CommunicatieKei ter uitvoering va n de
werkzaamheden overeenkomsten met derden aangaat
ten behoeve va n de opdrachtgever is CommunicatieKei
gerechtigd om deze overeenkomsten al dan niet in naam
va n, doch i n ieder geval voor rekening en ri sico va n, de
opdra chtgever a f te sluiten. De opdrachtgever verplicht
zi ch eventuele kosten die in verband s taan met een

dergelijke overeenkomst en welke a an de derde partij
zi jn vers chuldigd, ti jdig op de (namens hem)
overeengekomen ti jdstippen, a an deze derden vol doen.
5.3 De opdrachtgever i s erva n op de hoogte dat de i n dit
a rti kel bedoelde derden slechts bereid kunnen (of zullen)
zi jn om op grond va n hun standaardovereenkomsten
overeenkomsten met de opdrachtgever aan te gaan en
de opdrachtgever zal deze omstandigheid nimmer aan
CommunicatieKei kunnen tegenwerpen.
Artikel 6 - Tussentijdse wijziging van de opdracht
Wa nneer een opdracht na het verstrekken va n de
opdra chtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake va n
een aanvullende opdracht. Deze a anvullende opdracht
za l op basis van het afgesproken uurtarief uitgevoerd
worden. Indien als gevolg van gewijzigde
oms tandigheden bij de afnemer de opdracht wordt
gewi jzigd, uitgesteld of i ngetrokken, dan i s
CommunicatieKei niet verplicht de diensten die nog niet
gereed zijn te l everen. CommunicatieKei heeft echter
wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een
s cha devergoeding voor het niet uitgevoerde deel va n de
opdra cht.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1 CommunicatieKei is slechts aansprakelijk voor schade
veroorza akt door opzet of grove s chuld va n
CommunicatieKei.
7.2 In het geval van een toerekenbare tekortkoming of
fout va n CommunicatieKei of die van door haar
i ngeschakelde derden, zal CommunicatieKei slechts
gehouden zijn om de tekortkoming of fout, voor zover
zul ks nog mogelijk is, kosteloos te herstellen. In de
geva llen waarbij de betreffende prestatie niet meer kan
worden uitgevoerd, zal CommunicatieKei slechts
gehouden zijn het bedrag dat voor die betreffende
pres tatie door haar aan de opdrachtgever in rekening is
gebra cht te crediteren of het hiervoor ontvangen bedrag
terug te betalen. Het voorgaande is va n
overeenkomstige toepassing bij een fout -waaronder is
te vers ta an een toerekenbare onrechtmatige daad - va n
CommunicatieKei.
7.3 CommunicatieKei is nimmer aansprakelijk voor door
de opdrachtgever geleden gevolgschade, waaronder
mede wordt verstaan omzet- en winstdervi ng, noch voor
verl i es va n - of beschadiging va n - de goede naam va n de
opdra chtgever. Evenmin i s CommunicatieKei
a a nsprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt
a l s gevolg va n de nakoming door de opdrachtgever va n
door CommunicatieKei -in naam va n de opdrachtgeverges loten overeenkomsten met derden. Dit geldt tevens
i n de gevallen dat deze overeenkomsten onjuistheden
beva tten als gevolg va n een tekortkoming door
CommunicatieKei waarbij de opdrachtgever deze

onjuistheden niet tijdig heeft gemeld.
7.4 De opdrachtgever zal CommunicatieKei vri jwaren
tegen alle aanspraken va n derden die in verband staan
met de uitvoering va n de ove reenkomst of die
voortvl oeien uit overeenkomsten met derden.
7.5 Tenzi j a nders i s bepaald i n deze algemene
voorwa arden, dienen eventuele klachten en s chades als
gevol g va n de uitvoering va n de werkzaamheden door of
na mens CommunicatieKei, terstond na ontdekking
da a rvan doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na uitvoering
va n de werkzaamheden bij CommunicatieKei te worden
gemeld bij gebreke waarvan alle vorderingen va n de
opdra chtgever te dien zaken zijn komen te vervallen.
Kl a chten die mondeling zijn meegedeeld dienen binnen
de voornoemde termijn s chriftelijk te zijn bevestigd.
Artikel 8 - Overmacht
In geva l van overmacht bij CommunicatieKei zal deze
da a rvan onverwijld mededeling doen of l aten doen a an
de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst
va n deze mededeling gedurende a cht dagen het recht de
opdra cht s chriftelijk te a nnuleren. De opdrachtgever is
da a rbij verplicht het wel uitgevoerde gedeelte va n de
opdra cht a f te nemen.
Artikel 9 - Intellectuele eigendom
Het i s de opdrachtgever niet toegestaan om - op welke
wi jze dan ook - i nbreuk te maken op i ntellectuele
ei gendomsrechten, waaronder methoden en technieken,
va n CommunicatieKei of op die va n de door haar bij de
ui tvoering va n de overeenkomst ingeschakelde derden.
Evenmi n is het de opdrachtgever toegestaan om de - i n
het l i cht va n de opdracht door CommunicatieKei of door
een derde aan de opdrachtgever- verstrekte knowhow
of i nformatie op een a ndere wijze te gebruiken dan voor
de betreffende opdracht. Evenmin zal de opdrachtgever
- behoudens voorafgaande toestemming va n
CommunicatieKei - deze knowhow of i nformatie a an
derden verstrekken. De opdrachtgever staat er
tegenover CommunicatieKei voor i n dat zijn personeel of
door hem ingeschakelde derden zicht tevens aan de i n
di t a rti kel neergelegde verplichting zullen houden.
Artikel 10 - Eigen promotie
CommunicatieKei heeft de vri jheid om het geleverde
product te gebruiken voor het eigen portfolio.

Artikel 11 - Betaling
11.1 Fa cturering door CommunicatieKei geschiedt aan
het ei nd va n de maand op basis va n nacalculatie over de
gema akte uren.
11.2 Tenzi j schriftelijk anders is overeengekomen dient
de betaling plaats te vi nden binnen 14 dagen na
fa ctuurdatum i n de overeengekomen va luta, door
overs chrijving va n het verschuldigde bedrag op de
ba nkrekening vermeld op de factuur. Als dag va n
beta ling geldt de dag va n bijschrijving op de
ba nkrekening. Betaling zal plaatsvinden zonder
verrekening, korting of opschorting uit welken hoofde
da n ook.
11.3 Na het vers trijken va n de betalingstermijn is
CommunicatieKei verplicht om de opdrachtgever
mi ddels een s chriftelijke herinnering op de hoogte te
s tellen va n de betalingsachterstand. Indien de betaling
vervol gens niet binnen 14 da gen na briefdatum va n de
heri nnering is voldaan, dan is CommunicatieKei
gerechtigd om een vertragingsrente va n 1,5% per maand
over de betreffende factuur te berekenen; een gedeelte
va n een maand voor een gehele te rekenen.
11.4 Al l e kosten, ontstaan ten gevolge va n gerechtelijke
of bui tengerechtelijke i ncassering va n de vordering, zijn
voor rekening van de opdrachtgever. De
bui tengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste
15% va n het te vorderen bedrag.
11.5 Ingeval een opdracht wordt gegeven door
geza menlijke opdrachtgevers, zijn alle hoofdelijk
verbonden voor de betaling va n het volledige
fa ctuurbedrag.
Artikel 12 - Ontbinding overeenkomst
12.1 Geheel of gedeeltelijke ontbinding va n de
overeenkomst door de opdrachtgever dient bij
a a ngetekend s chrijven te geschieden. Voor de
va s ts telling va n de annuleringskosten wordt uitgegaan
va n de datum va n de ontvangst van de aangetekende
bri ef door CommunicatieKei.
12.2 Wa nneer de opdrachtgever een verstrekte
opdra cht herroept, dient deze het gehele honorarium
da t CommunicatieKei zou toekomen bij gehele vervulling
va n de opdracht, a lsmede alle bijkomende kosten tot op
da t moment gemaakt, te voldoen.
12.3 Het i s CommunicatieKei i n alle gevallen toegestaan
om de overeenkomst te ontbinden wanneer blijkt dat de
door ha ar uit te voeren werkzaamheden niet overeen
bl i jken te s temmen met de i n de offerte gespecificeerde
werkzaamheden en dit niet a an haar kan worden
toegerekend. De opdrachtgever i s dan gehouden om
CommunicatieKei alle door haar gemaakte kosten zoals ma a r niet beperkt tot - de daadwerkelijk door
CommunicatieKei gemaakte uren volgens de bij
CommunicatieKei geldende tarieven te vergoeden.

Artikel 13 - Geschillen
In geva l van geschillen, voortvloeiend uit deze
overeenkomst of daarop voortbouwende
overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste
i ns tantie op te lossen i n onderling overleg. Mocht dit
geen uitsluitsel brengen, dan kunnen partijen een
beroep doen op de rechter.
Artikel 14 - Toepasselijk recht
Op el ke overeenkomst tussen CommunicatieKei en de
a fnemer i s Nederlands recht va n toepassing.
Artikel 15 - Handelsregister
CommunicatieKei wordt gehanteerd als handelsnaam
di e is i ngeschreven bij de Ka mer va n Koophandel onder
nummer 73436356 i n het handelsregister.
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